Tato příručka je určena neziskovým organizacím
poskytujícím služby občanům třetích zemí
v České republice a vzdělávacím organizacím
poskytujícím kurzy vhodné pro tyto občany.
Ke zlepšení nabídky služeb a urychlení procesu
zaměstnávání občanů třetích zemí jsou vybrány
následující body jako vhodná inspirace pro
činnost nevládních neziskových organizací
a vzdělávacích institucí.

Uvedená doporučení vycházejí ze závěrů analýzy,
která byla zpracována v rámci projektu Career Path
(Erasmus+), na základě dat ze čtyř zemí, ve kterých
je projekt realizován (Maďarsko, Slovensko,
Chorvatsko a Česká republika). Doporučení reagují
na základní zjištění a ukazují, jak zlepšit přístup
občanů třetích zemí na trh práce ve čtyřech
uvedených zemích.

5 bodů
ke snazšímu
zaměstnávání
občanů třetích zemí
v České republice

2. Rozšíření nabídky kurzů
umožní lepší dostupnost
vzdělávání občanům třetích
zemí
1. Podpora občanů třetích zemí
v profesním rozvoji a důraz
na kariérové poradenství
znamená více než běžnou
pomoc při získání zaměstnání
- Kariérové poradenství je účinnou cestou, jak
podpořit občany třetích zemí při překonávání
překážek při výběru zaměstnání a dalším kariérním rozvoji.
- Pro úspěch na českém trhu práce je důležité porozumět konkrétním informacím
o právních podmínkách a požadavcích na zaměstnání.
- Forma provázení přispívá k ujasnění si vlastních schopností a uvědomění si silných stránek, které jsou podmínkou pro úspěšnou
prezentaci (prostřednictvím životopisu a pohovoru).
- Asistence při získání osvědčení formální kvaliﬁkace i neformálních dovedností je důležitá
stejně tak jako další formy podpory včetně
coachingu a mentoringu.

- Nabídka bezplatných kurzů na základě poskytovaných grantů přispěje ke zvýšení dostupnosti především u kurzů českého jazyka,
dostupnost dále zvýší online forma kurzů.
- Kurzy zaměřené na interkulturní komunikaci
a rozvoj měkkých dovedností pomohou občanům třetích zemí uspět na trhu práce.
- Zjišťování potřeb a vyhodnocování zpětné vazby od účastníků kurzů zajistí nabídku odpovídající skutečným potřebám občanů třetích
zemí (pro inspiraci https://www.ekscr.cz/en/
publications, European skills agenda).

3. Rozvoj svépomocných
iniciativ je cestou k integraci
občanů třetích zemí
- Nastavení spolupráce s migrantskými organizacemi, komunitami národnostních menšin
a zprostředkování kontaktů s nimi posílí sebedůvěru občanů třetích zemí.
- Podpora svépomocných skupin a přispěje k jejich integraci.

4. Spolupráce se zaměstnavateli
umožní lepší vzájemnou
informovanost

- Poskytování aktuálních informací o podmínkách zaměstnávání občanů ttřetích zemí, nabídka vzdělávacích příležitostí v této oblasti
a organizace tématických kulatých stolů přispěje ke zlepšení vzájemné spolupráce.

5. Síťování a vytváření platforem
je důležitou součástí života
v současné společnosti
- Aktivní rozvoj platforem a sociálních sítí
usnadní vzájemné propojování komunit
a vznik nových, což umožní rychlejší začlenění občanů třetích zemí.
- Nastartování a vedení dialogu mezi majoritní společností a občany třetích zemí přispěje
k zajištění spravedlivého společenského a legislativního prostředí.
- Pořádání komunitních akcí je vhodnou příležitostí pro dialog.

